Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Janová - mimořádné
Den konání:

21. února 2013

Začátek jednání: 16,00 hod.
Místo konání:
kancelář starosty obce
Přítomni:
viz. prezenční listina
Konec jednání: 17,30 hod.

1. Zahájení
Starosta obce Jan Machalec zahájil zasedání zastupitelstva v 16,00 hod.. Přivítal přítomné členy
zastupitelstva a hosty. Na zasedání zastupitelstva bylo přítomno osm členů zastupitelstva obce, které
je tímto usnášeníschopné.
Zapisovatelem byla ustanovena Taťána Hradová, ověřovateli jmenováni Ing. Karel Eliáš a Ing.
Jaroslav Tomanec. Na návrh starosty obce byly body programu. Po zahájení bude projednáván bod
č. 3 a 4, následně bod č. 2. Zastupitelé s navrženou změnou souhlasili.
2. Umístění bilbordu na pozemku obce
Na posledním zasedání zastupitelstva byla schválena žádost pana Dohnala umístění billboardu na
pozemku obce. Pro letošní rok starosta obce navrhuje zaplacení nájmu ve výši 6.000,- Kč s
jednoroční smlouvou. V příštím roce navýšení o 4.000,- Kč. Zastupitelé s navrženými podmínkami
souhlasili.
Návrh Usnesení č. 302/0213: Zastupitelstvo obce schvaluje navržené podmínky i sepsání smlouvy
do konce roku.
Hlasování: Pro 8, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 302/0213 bylo schváleno
3. Hodnotící zpráva za rok 2012
Starosta obce Jan Machalec sdělil zastupitelům, že s údaji hodnotící zprávy za rok 2012 pani účetní
zastupitele seznámila na minulém zastupitelstvu - výsledek hospodaření za minulý rok. V této
zprávě jsou zpracované údaje hospodaření za rok 2012 dle jednotlivých výkazů, které byly
uzavřeny k datu 15.2.2013. Zastupitelé hodnotící zprávu schválili.
Návrh Usnesení č. 303/0213: Zastupitelstvo obce schvaluje hodnotící zprávu za rok 2012.
Hlasování: Pro:8, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 303/0213 bylo schváleno
4. Výběr zhotovitele-zateplení budovy OÚ
Starosta obce sdělil, že byly obeslány dvě firmy k doplnění údajů pro dokončení výběrového řízení.
Na základě jednání hodnotící komise veřejné zakázky „Zlepšení tepelně technických vlastností
obvodových konstrukcí OÚ Janová, jako nejvhodnější nabídka byla vybrána od firmy BS Vsetín,
s.r.o., 4. května 870, 755 01 Vsetín s počtem bodů 99,54.
Návrh Usnesení č. 304/0213: Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek hodnocení výběrové komise
zadávacího zařízení a souhlasí, aby s výše uvedenou firmou byla sepsána smlouva o dílo.
Hlasování: Pro:8, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 304/0213 bylo schváleno

Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání v 17,30 hod.

Janová 25. února 2013

Zapsala: Taťána Hradová …............................................

Ověřovatelé zápisu : ….......................................................................................................
Ing. Karel Eliáš
Ing. Jaroslav Tomanec

…...................................................
Karla Vašťáková
místostarostka

…..........................................................
Jan Machalec
starosta

